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Gutvik Ukentlig soloer i spenn!
Petter spilte
etter noter, Ketil
akustisk og Hild
helt elektronisk
sist tirsdag. Hver
for seg serverte
de tre så ulike
solo-konserter
som det er mulig
å forestille seg.
Denne uken
er fantastiske
Øyvind Brække
tilbake igjen.
Denne gang med
jazz(?)kvartett.
Stian Lillibarius
(Oslo, 01.08.05) Det ble solo utav en annen
verden da trekløveret Wettre/Gutvik/Tafjord
viste sine soloprestasjoner på høyst ulikt vis
forrige tirsdag. Petter spilte jazzsaksofon som
fikk publikum til å grine av begeistring. Ketil
spilte på sin store lydpalett med både akustisk
og elektrisk gitar, mens Hild Sofie nok en gang
viste at hun gjør støy som plasserer henne i det
internasjonale toppsjiktet.
Øyvind Brække er en klar favoritt i Lillebar.
Grisen elsker han, publikum elsker han, og
ikke minst; Ketil Gutvik elsker han. Derfor er
han klar med sin andre Ukentlig-opptreden i
sommer tirsdag den 2. august. Kvartetten han
skal spille med henter insprirasjon fra sin egen
konsert i Lillebar for to år siden. Nytt siden da
er at Andreas Bye er med på trommer. De kaller
selv sjangeren de spiller “lyd-swing”, og hvem
andre enn Grisen vet hva det er. Den som ikke
kommer 2. august får heller ikke vite det.

Hild Sofie Tafjord vet hvordan alle disse knappene virker. Derfor kan hun treffe den
riktige fra hvilken som helst høyde. Noen stod utenfor og snakket om at uhyret var løs,
mens andre satt på første bord og trampet takten. Hadde egentlig noen av dem rett?
forventninger til den nye trioen med Atle Nymo
og Mats Monstad 9. august. Atle Nymos inntreden
til friform-musikk er ny av året og forventningene
er store når en så bra musiker tar dette steget.
Grisen på gråten
Grisen er en legende i Lillebar. Den har vært
på gråten de siste ukene fordi den ikke lenger
spiller en så viktig rolle når det gjelder å samle
billettpenger. Den har vært så opprørt den siste
uken at Gutvik selv har vært redd vi skal få reprise
på Fernet Branca-fiaskoen fra forrige sommer.
Sist fredag ble det enstemmig vedtatt i Gutvik
Ukentlig-rådet at Grisen skal ta over rollen som
billettør i Lillebar, med virkning fra 2. august.

Ikke ofte, men noen ganger opplever man
at noe vanvittig bra dukker opp, og at
dette varer. Dette er jo ikke det vanlige.
Som regel slutter denne gode tingen å
være bra etter en stud, hvis den ikke rett
og slett bare blir helt borte. Dette gjelder
ikke for en spesiell Fallafel i Torggata.
Ketil Gutvik.
Falaffelen på Lille Amir kom som et friskt pust i
Torgata rundt 1997. Dette var det første stedet der
de selv bakte de store og tynne brødene slik at du
fikk hele saken i rull, i motsetning til i pitabrød. I
tilegg slapp vi mais i salatdisken, men fikk derimot
papaya (!). Dette åpnet en ny era i billig bespisning

9.8 H Kornstad
(solo) + A Nymo, M
Monstad, K Gutvik
23.8 Nilssen-Love,
Gutvik, K Møster
6.9 T Orning IH
Flaten, Klaus E
Holm, K Gutvik

Gutvik annenhver Ukentlig i august
For de som ikke har fått det med seg er nå hele
programmet fram til siste arranegement 6.
september klart. Det er spesielt gledelig å se at vi
får gjenhør med en modifisert utgave av strykeensemblet med bl.a. Tanja Orning og Ingebrigt
Flaten, som spilte ifjor. Vi har også store

UKENS ANBEFALING

GU PROGRAM:
2.8 Ø Brække, E
Opsvik, A Bye, K
Gutvik

konsertstart 1930

i Torggata, og Oslo generelt. Nå, åtte år etter er
standarden på flere andre steder (noen nye) hevet
betraktelig men Lille Amir er fortsatt den soleklare
vinneren. Papayen har selvsagt vært borte i mange
år, men det er greit så lenge jeg alltid er påpasselig
med å be om å få den sterk (veeeldig god chilisaus)
og med hvitløk. Dette er viktig, for først da er
smakene perfekt balansert. Husk å si dette når
du bestiller, og stå gjerne ved siden av når salaten
legges i, slik at du kan minne om dette..
Drikke: Noen ganger (ikke alltid) har de en
Libanesisk youghurt-drikk som heter Ayran. Dette
er ikke helt ulikt Indisk Lassi, men den er tynnere i
konsistens og salt, ikke søt. Denne passer perfekt til
en sterk og deilig falaffel.
Les mere: www.gutvik.com/ukentlig

UKENS VINTIPS
(RØDVIN) Gran Sangre
de Toro 2000, Torres, 7866
(b.utv), kr 128,50
Vår rynkende nese over
spanske rødviner kan
noen ganger vise seg å
være temmelig uberettiget.
Særlig når vi beveger oss
til Catalonia. Dette er en
smakfull rød sak som framstår
som noe friskere enn kraftige
franske i samme prisklasse. En
utvilsom sommerslager!

